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FRA PATRIARKENS TELTFRA PATRIARKENS TELTFRA PATRIARKENS TELTFRA PATRIARKENS TELT    
 

KJÆRE PATRIARKER!KJÆRE PATRIARKER!KJÆRE PATRIARKER!KJÆRE PATRIARKER! 
          
Sommeren er på hell og høsten har begynt å melde sin ankomst.  
Vi merker det først og fremst på at dagene begynner å bli kortere og at 
høstfarvene etterhvert kommer tilsyne i naturen. Dette noe senere enn 
vanlig grunnet de sommerlige temperaturer som vi fremdeles har. 
Vi har tilbakelagt en sommer med mye sol og varme, har ladet opp 
batteriene og er klar for en ny termin i vårt Ordensarbeide.  
Leirens møter har jo allerede begynt og vi ser frem til vårt neste møte i 
oktober da DKP-graden og ringen vil bli tildelt nye patriarker av 
denne grad. 
Vi har opplevd en sommer med international turbulens og ufred. 
Forskjellige meningsutbrudd kommer lett tilsyne, toleransen 
forsvinner og egeninteresser setter raskt sitt preg på vår tilværelse.  
Det viser seg at vi mennesker har lett for å glemme og man kan spørre 
seg selv om vi noengang lærer av tidligere erfaringer. 
 
Godt er det da å ha en Orden hvor vi kan hente kraft fra dens idealer 
og bli minnet om de grunnleggende verdier som vi bygger vårt 
livsgrunnlag på. Måtte vår Leir fremdeles få være et sted hvor vi 
samles til ettertanke og forståelse for videreføring av de verdier som 
ligger i vårt broderskap. 
 
Vel møtt til en ny Høst-termin. 
 
Reidar Bjørkmark 
Hovedpatriark 
 



”Patriarken” kan meddele at følgende brr. i distrik t 8, 
er berettiget til å mottaVe Ju  høsten 2006 

 

 
                                                                                                                                              
                                                                        
                                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loge nr. 26 Svenør 
23/10 
40 Ve Ju : 
Kjell Christen Berntsen 
 
27/11 
25 Ve Ju : 
Tore Larsen 
 
Loge nr. 27 Kong Sverre 
22/11 
40 Ve Ju : 
Svend Egon Johannesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                    
        Vetus = latin for Veteran                            MØT SÅ OFTE DU KAN! 
                 ” krigsveteran” 
                                                                

Loge nr. 15 Kongshaug 
30/10 
40 Ve Ju : 
Theodor Gustav Rove 
Ole Petter Larsen 
50 Ve Ju : 
Carsten Anker Fredriksen 
 
20/11 
25 Ve Ju : 
Arvid Gunvald Jensen 
Bjørn Leif Solberg 
Gunnar Roggert 
 

Loge nr. 48 Færder 
13/9 
40 Ve Ju : 
Eirik Bugsett 
 
13/12 
25 Ve Ju : 
Kjell Roar Jacobsen 
 
 
 
Loge nr. 85 De Tre Holmer 
12/10 
25 Ve Ju : 
Reidar Børre Henriksen 
 
 
 
Loge nr. 120 Colin Archer 
8/11 
40 Ve Ju : 
Ivar Helgesen 



 
Noen ord om ringens symbolikk 
Ref. ”Patriarken” den 3. okt. 2002 
 
 
Definisjonen på en ring er:  
En metallsak med et hull i midten. 

 

De eldste fingerringene kan dateres tilbake  
til 600 år f.Kr. ”Der alle frie mennesker  
hadde rett til å bære en ring”. 
Hellenerne hadde noe som ble kalt  
”signetring”. 
Deres private signatur var risset inn  
på denne ringen, 
og den avsatte de da sitt unike merke med. 
Å stjele en slik ring i de dager  
ble straffet med døden. 
I den katolske kirke har og er ringen  
benyttet som et meget viktig symbol. 
Dette har spredt seg til andre  
sammenslutninger og organisasjoner. 
Ringen er viktig for oss i Odd Fellow- 
Ordenen, i det den representerer den siste  
og høyeste graden. 
Symbolsk sett er det å motta en ring  
å inngå en pakt mellom to parter,  
for eksempel en forlovelse. 
En pakt kan oversettes med en avtale.  
Vår leirring er en avtale mellom oss og  
vår orden. Ringen til oss er en gave. 
Vi har da ansvar for å gjenyte det  
å være en god Odd Fellow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjære nye ringbrødre:  
bær ringen med ydmykhet  
og stolthet! 
 
Eks OM Tor Egil Samland  
Loge nr. 85 De Tre Holmer 
 
 
 
 

Det går mot høst, på ny tar naturen 
frem sin fargepalett. 

Og vi puster inn den kjølige, klare 
rene luften som omgir oss nå, her 

på den nordlige halvkule. 
Gud velsigne årstidene her hos oss, 
det rører ved oss når været skifter 

fra varme lyse sommerkvelder over 
til stearinlys-kveldene og regnfulle 

stormende høstdager. 
Det positive  med høsten som jeg 

ser det: 
Da starter vi vårt logearbeid igjen. 

 
Red. 

Rebekkainstitusjonen kan snart 
       feire 100 år i Norge 
 
Den første Rebekkaloge – Loge 
nr. 1 Sct.a Sunniva – ble stiftet i 

mai 1909 etter initiativ av Samuel 
Johnson, som for øvrig var 

Ordenens første norske leder 
-Stor Sire – da Norge den 7. 

august i 1920 ble egen 
Ordensjurisdiksjon som fikk 

navnet: Den Uavhængige Norske 
Storloge av Odd Fellow Ordenen 

            I.O.O.F. 
 
Å være en Odd Fellow 
Er en livsform – det er 
  Å arbeide for andre 
      Og med seg selv! 

 
 



 
                 Ord for dagen 
 
          Det ligger en liten gjerning 
           og venter på hver og en. 
          Den ene skal løse en gåte, 
          den andre skal løfte en sten. 
       Men gjerningen stor eller liten, 
        den ligger et sted på din vei. 
            Og skal den løftes i lyset, 
          så må den løftes av deg. 
 
                        Ukjent. 
 
 
 
      Loge nr. 48 Færder, 50 år  
              den 5. mai 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kollegiet i jubileumsåret, fra venstre foran : 
Sekr Bjørn Stensrud, OM Kjell Aas, Eks OM Henning                                                                                                                                                  
Aasen, Skattm. Knut Aaby. Fra venstre bakerst: 
Sekr Håkon Trevland, UM Lars-Erik Hanssen og 
Seremonimester Roar Rolstad. 
(gjengitt med tillatelse fra Red. i Odd Fellow bladet 3.06) 

       
                                                                                     

En forsinket gratulasjon til Loge nr 48 Færder 
fra oss i ”Patriarken” med de 50. 
Samtidig som vi vil  få takke avtroppende redaktør 
i ”Færder blink”, Arvid Flakstad og hans  
medarbeidere for jevnlig mottak av deres  
interessante logeavis. Med håp om at den  
påtroppende red. Eks OM Henning Aasen, 
følger opp denne trend.  
 
 
Red. 

Ansvarlig redaktør:                                                                                      
Hans-Olav Fredriksen Buskv.24                                                                                     

3152 Tolvsrød tlf. 333 24490 
mob.41614378 

e-post: han-fre@online.no 

 
 

Kjærligheten er den mest universelle 
 

 
og mystiske energi som finnes i skapelsen. 
Kjærligheten er innebygget i hele naturen. 

Den er grunnleggende tilstede i jordens 
tiltrekningskraft. 

Helt inn i materien med molekyler og 
atomer. 

Derfor vedvarer alt, 
og alt henger sammen i en vev. 

 
 

Slik det er en tiltrekningskraft mellom 
mennesker. 

Hvis vannet holder seg innenfor sine 
bredder, 

er det en velsignelse, men hvis det raser vilt 
og flommer over, er det en naturkatastrofe. 

 
 

Hvis kjærligheten bringer menneskene 
nærmere hverandre, 

og lar dem se skjønnheten 
og meningen i skapelsen, 

da vokser harmonien, 
og menneskene finner fred og vennskap. 

Men hvis kjærligheten går under og dør i vill 
lidenskap og ubehersket seksualitet, 
da går også menneskene under i den. 

 
 

Bygg ditt hus ved brønnen 
og omgi det med blomster. 
Da blir huset ditt til en oase, 

og da kan du leve intenst og fullt ut 
og du vil finne 

et stykke himmel på jorden. 
 
 

Phil Bosman 


